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Đại học Canberra đang kỉ niệm 40 năm thành lập, là trường đại học thủ đô của Úc gắn kết mật thiết với
Australian Capital Territory và với thế giới. Trong 40 năm đầu tiên, trường đã khuyến khích khoảng 60,000 sinh
viên tốt nghiệp nhằm phát triển trí tuệ, tính chuyên nghiệp và tính cá nhân.

Logo Đại học Canberra
Đại học Canberra có một môi trường đặc biệt. Khu học sở rộng 120 hecta là chỗ ở có bầu không khí trong lành,
các hàng cây cao và các loài thực vật bản địa cùng với các loài chim sinh sản mạnh và những con kangaroo.
Tuy nhiên, trường cũng chỉ cách những điểm mua sắm, giải trí vài phút bao gồm cả trung tâm thành phố.
Trường có hơn 10,000 sinh viên toàn thời gian đang theo học các bằng đại học, sau đại học và nghiên cứu.
Các sinh viên đến đại học từ những khu vực địa phương và trong vùng, từ tất cả các tiểu bang của Úc và từ
khoảng 80 quốc gia trên thế giới. Hơn 1000 sinh viên sống trong khu học sở với hơn 500 giường mới vào năm
2009.
Đại học Canberra cung cấp chỗ ở trong khu học sở cho 1600 sinh viên. Khu học sở chỉ cách quận kinh doanh
trung tâm Canberra 10 phút, có trung tâm y tế tại chỗ, phòng tập thể dục, thư viên, quán bar và quán cafe, ngân
hàng, cửa hàng sách, bưu điện, trông trẻ và mẫu giáo, cùng với hàng loạt các dịch vụ và cơ sở vật chất khác.
Khu học sở cũng nằm gần Viện Thể Thao Úc (Australian Institute of Sport), sân vận động thể thao Canberra
(Canberra Sports Stadium) và bệnh viên Calvary.

Chỗ ở
Sinh hoạt tại khu học sở có thể nâng cao những kinh nghiệm sống ở đại học, khiến sinh viên trở thành một phần
của cộng đồng học sở gắn bó khăng khít. University Redidences hay được biết đến là ‘Ressies’ là nơi ở của hơn
1000 sinh viên Úc và các nước trên thế giới. Sống ở Ressies có rất nhiều thuận lợi bao gồm mạng lưới hỗ trợ
toàn diện, tiếp cận dễ dàng tới các cơ sở vật chất của khu học sở, các cửa hàng địa phương và phương tiện giao
thông công cộng.

University of Canberra Village (new build)
Chi phí chỗ ở tại khu học sở

*Chi phí chỗ ở trong bảng vào năm 2008.
**Chi phí chỗ ở năm 2009 sẽ không tăng nhiều hơn 7%

Chi phí sinh hoạt ước tính

**Những người phụ thuộc ở tuổi đến trường: Gia đình cần đăng kí trong ACT. Để biết thêm chi tiết về các
trường học cho người phụ thuộc và chi phí liên quan, hãy ghé thăm trang web:
www.decs.act.gov.au/schools/aboutieu.htm
Các dịch vụ của trường đại học
Các dịch vụ thương mại
Đại học có một ngân hàng, bưu điện, đại lý du lịch, salon tóc, cửa hàng sách, cửa hàng tiện ích với đồ ăn, vật
liệu mỹ thuật, văn phòng phẩm, quà tặng và đồ lưu niệm. Trường có hai quán cafe, hai cửa hàng cafe và nhà ăn
sinh viên phục vụ bữa trưa và đồ ăn nhẹ châu Á và châu Âu.
Trung tâm máy tính
Trung tâm máy tính mở cửa 24h cung cấp hệ thống máy tính nối mạng cũng như các dịch vụ scan, in ấn và phô
tô cùng với truy cập mạng không dây miễn phí 24h cho máy tính xách tay. Các sinh viên sẽ nhận được tài khoản
email miễn phí và phân bổ sử dụng internet hàng năm cho mục đích học tập.

Thư viện
Thư viện có nguồn thông tin và các tài liệu tham khảo đồ sộ nhằm hỗ trọ việc học tập và nghiên cứu.
www.canberra.edu.au/library
Dịch vụ hỗ trợ việc làm
Trung tâm hỗ trợ việc làm sẽ có những lời khuyên và trợ giúp về các việc làm bán thời gian, trong kì nghỉ và
khi tốt nghiệp. Trung tâm cung cấp và kiểm tra tất cả các chi tiết về các chuyến viếng thăm của nhà tuyển dụng
đến khu học sở, các chiến dịch tuyển dụng trên mạng, các hội thảo và các chương trình về kinh nghiệm làm
việc. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích, hãy ghé thăm trang www.canberra.edu.au/careers.
Trung tâm sinh viên
Là nơi tất cả các dịch vụ quản lý sinh viên được thực hiện. Trung tâm cung cấp chức năng thu ngân và tiếp cận
các máy tính.
Hiệp hội sinh viên
Hiệp hội sinh viên hỗ trợ quyền lợi của tất cả các sinh viên. Hiệp hội sẽ hỗ trợ sinh viên phúc tra điểm, đưa ra
các lời khuyên về học tập và phúc lợi. Hiệp hội bao gồm Hiệp Hội Sinh Viên Quốc Tế (Overseas Students
Association) có thể giúp đỡ về các vấn đề liên quan đến nhập cư, giáo dục, đối xử công bằng hay bất kì vấn đề
nào sinh viên quan tâm. Hiệp hội cũng tổ chức và phối hợp thực hiện hàng loạt các hoạt động cho sinh viên
quốc tế.
Dự bị vào đại học
Cao đẳng Canberra (University of Canberra College)
Trường cao đẳng Canberra có nhiều chương trình học dự bị được thiết kế để bạn có thể bắt đầu chương trình
học đại học dễ dàng hơn.
Văn bằng cho các chương trình dự bị
Trường cao đẳng Canberra có 3 chương trình dự bị vào đại học Canberra để bạn lựa chọn. Bạn sẽ được đảm bảo
vào thẳng năm thứ 2 tương ứng của đại học Canberra nếu hoàn thành văn bằng của cao đẳng Canberra.
Văn bằng chuyên ngành




Văn bằng Truyền Thông
Văn bằng Kinh Doanh
Văn bằng Công Nghệ Thông Tin

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh
Điềm IELTS học thuật ít nhất từ 5.5-6.0 (hoặc TOEFL tương đương)
Để biết thêm thông tin
Hãy kiểm tra trang web của cao đẳng Canberra về chi tiết tất cả các khóa học, các hướng dẫn về sinh hoạt và
học tập tại Canberra cùng các thông tin khác www.canberra.edu.au/college

Học bổng
Chính phủ Úc có nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế học đại học và sau đại học.
Học bổng phát triển của Úc (Australian Development Scholarships)
Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian ở bậc đại học và sau đại học.
www.ausaid.gov.au
Giải thưởng Khả Năng Lãnh Đạo của Úc (Australian Leadership Awards)
Giải thưởng này cấp học bổng cho sinh viên ở cấp độ sau đại học, thạc sĩ học tiến sĩ và học bổng nghiên cứu
sinh cho những nghiên cứu giai đoạn ngắn hoặc sắp xếp nghề nghiệp. www.ausaid.gov.au
Học bổng nghiên cứu sau đại học (Endeavour International Postgraduate Research Scholarships)
Học bổng này dành cho các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc mong muốn tham gia các bằng thạc sĩ
nghiên cứu hoặc chương trình tiến sĩ. Hầu hết các học tập hết hạn vào tháng 3, tuy nhiên một số vẫn còn đến tận
tháng 9. Hãy kiểm tra trên trang web www.dest.gov.au/highered/scholarships.htm
Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm trang web về học bổng của đại học Canberra www.canberra.edu.au/intfuture-students/study/intl-student-scholarship
Các khóa học đại học
Kinh Doanh và Quản Trị










Cử nhân Quản Trị Xây Dựng và Kiến Tạo
Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Cử nhân Thương Mại (bằng Danh Dự)
Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh và Tin Học Kinh Doanh
Cử nhận Quản Trị và Quản Lý Kinh Doanh
Cử nhân Thương Mại
Cử nhân Kinh Tế Ứng Dụng
Cử nhân Quản Lý
Cử nhân Quản Trị Du Lịch

Giao Tiếp






Cử nhân Văn Chương Ngôn Ngữ
Cử Nhân Văn Chương Ngôn Ngữ về Quốc Tế Học
Cử nhân Giao Tiếp về Truyền Thông Quảng Cáo và Tiếp Thị
Cử nhân Giao Tiếp về Báo Chí
Cử nhân Giao Tiếp về Quan Hệ Công Chúng

Thiết kế và Sáng Tạo





Cử nhân Nghệ Thuật về Kiến Trúc
Cử nhân Giao Tiếp về Viết Sáng Tạo
Cử nhân Giao Tiếp về Sản Xuất Truyền Thông/Đa Phương Tiện
Cử nhân Di Sản Văn Hóa








Cử nhân Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa
Cử nhân Thiết Kế Đồ Họa
Cử nhân Thiết Kế Công Nghiệp
Cử nhân Thiết Kế Nội Thất
Cử nhân Kiến Trúc Cảnh Quan
Cử nhân Qui Hoạch Vùng và Đô Thị

Giáo dục








Cử nhân Giáo Dục Cộng Đồng
Cử nhân Giảng Dạy những Năm Đầu Tuổi Thơ
Cử nhân Giáo Dục về Giảng Dạy Cấp Chuyển Giao
Cử nhân Giáo Dục về Giảng Dạy Tiều Học
Cử nhân Giáo Dục về Giảng Dạy Trung học (Thiết Kế và Công Nghệ)
Cử nhân Giáo Dục về Giảng Dạy Trung học (Âm Nhạc)
Cử nhân Giáo Dục về Giảng Dạy Trung học (Giáo Dục Thể Chất và Sức Khỏe)

Sức Khỏe








Cử nhân Dinh Dưỡng Con Người
Cử nhân Hộ Sinh
Cử nhân Điều Dưỡng
Cử nhân Khoa Học về Tâm Lý Học
Cử nhân Khoa Học Huấn Luyện
Cử nhân Quản Trị Thể Thao
Cử nhân Thể Thao và Truyền Thông

Khoa Học và Thông Tin




Cử nhân Tin Học Kinh Doanh
Cử nhân Công Nghệ Thông Tin
Cử nhân Kỹ Thuật Ứng Dụng Phần Mềm

Luật và Khoa Học Xã Hội



Cử nhân Luật
Cử nhân Khoa Học Xã Hội về Nghiên Cứu Công Lý

Khoa Học Ứng Dụng






Cử nhân Khoa Học Ứng Dụng về Sinh Học Con Người
Cử nhân Khoa Học Môi Trường
Cử nhân Lâm Nghiệp về Khoa Học Lâm Nghiệp
Cử nhân Khoa Học Y Tế
Cử nhân Khoa Học

Các khóa học sau đại học
Kinh Doanh và Quản Trị











Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Thạc sĩ Quản Lí Nguồn Nhân Sự
Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế
Thạc sĩ Quản Lý
Thạc sĩ Kế Toán Chuyên Nghiệp
Thạc sĩ Quản Trị Công Chúng
Thạc sĩ Quản Lý Tiếp Thị
Thạc sĩ Quản Trị Du Lịch
Văn bằng đại học về Tiếp Thị
Văn bằng đại học về Kinh Tế Ứng Dụng

Giao Tiếp






Thạc sĩ Nghiên Cứu Thông Tin (qua mạng)
Thạc sĩ Truyền Thông Tiếp Thị
Thạc sĩ Ngôn Ngữ về dạy tiếng Anh cho người nói tiếng khác (TESOL) và giảng dạy ngoại ngữ
Văn bằng đại học Giảng Dạy Tiếng Anh và Phát Triển Cộng Đồng
Thạc sĩ Kiến Trúc

Thiết Kế và Sáng Tạo








Thạc sĩ Thiết Kế về Thiết Kế Đồ Họa
Thạc sĩ Viết Văn Sáng Tạo (qua mạng)
Văn bằng đại học về Viết Văn Chuyên Nghiệp
Thạc sĩ Kiến Trúc Cảnh Quan
Văn bằng đại học Thiết Kế và Công Nghệ (Kiến Trúc Cảnh Quan)
Tiến sĩ Triết Học về Thiết Kế Môi Trường
Thạc sĩ Văn Chương Ngôn Ngữ về Tư Vấn

Giáo dục








Thạc sĩ Phát Triển Sức Khỏe và Cộng Đồng
Thạc sĩ Giáo Dục
Thạc sĩ Lãnh Đạo Giáo Dục
Thạc sĩ Giáo Dục Toàn Diện
Thạc sĩ Giáo Dục Toàn Diện cho trẻ tự kỷ
Văn bằng đại học về Giáo Dục giảng dạy trung học
Văn bằng đại học về Giáo Dục Phát Triển Nghề Nghiệp

Sức khỏe








Thạc sĩ Dinh Dưỡng
Thạc sĩ Dinh Dưỡng và Đồ Dinh Dưỡng
Văn bằng đại học về Dinh Dưỡng Con Người
Văn bằng đại học về Dinh Dưỡng và Tiếp Thị
Văn bằng đại học về Dinh Dưỡng Sức Khỏe Cộng Đồng
Thạc sĩ Dược
Thạc sĩ Vật Lý Trị Liệu







Thạc sĩ Tâm Lý Lâm Sàng
Văn bằng đại học Tâm Lý Học chuẩn bị hành nghề
Văn bằng sau đại học về Tâm Lý Học
Thạc sĩ Khoa Học Thể Dục
Chứng chỉ đại học về Khoa Học Phong Trào Con Người

Thông Tin và Khoa Học




Thạc sĩ Hệ Thống và Công Nghệ Thông Tin
Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin về Điện Toán Trung Ương (nâng cao)
Thạc sĩ Công Nghệ

Luật và Khoa Học Xã Hội








Bằng thạc sĩ về Bác Sĩ Luật
Thạc sĩ Quản Trị và Luật Hải Quan Quốc Tế
Thạc sĩ Quản Trị Thu Nhập Quốc Tế
Văn bằng đại học về Nghiên Cứu Thuế (qua mạng)
Thạc sĩ Luật Kinh Tế Quốc Tế
Thạc sĩ Luật
Thạc sĩ Nghiên Cứu Luật

Khoa Học Ứng Dụng


Thạc sĩ Lâm Nghiệp (qua mạng)

Liên hệ
Admissions Office
University of Canberra
ACT 2601
Website: http://www.canberra.edu.au
Tel: +61 2 6206 3500
Fax: +61 2 6201 5040

